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IV.5  O MONSTRUOSO 
Pedro Tudela 
 

      O monstruoso, como vimos, sempre foi o imaginário sobre o qual o homem 

projectou o impensável de forma a definir o pensável. Deste modo, na Idade Média, o 

homem tinha necessidade de criar uma corporeidade absoluta, inóspita à alma, de 

modo a poder conceber-se a si, por oposição, como um ser constituído por um corpo 

que albergasse uma alma. Numa sociedade regida pelo modo de produção na qual a 

vida é concebida, positivamente, como uma abstracta acumulação eterna de valor, 

isenta de qualquer traço de perda e de morte – que tem a sua expressão mais 

significativa no imortal capital –, o homem tem necessidade de constituir como 

imaginário o que, para ele, se tornou no absolutamente absurdo e insolúvel pela razão: 

a monstruosidade impensável da morte. 

      Sob o equivalente geral do valor, o processo produtivo torna tudo intercomutável 

entre si, operando a abstracção da vida e de todos os signos através da emancipação 

e separação dos seus pólos. Deste modo, o valor real da “vida”, do “homem”, do 

“ocidente”, do “espírito”, vive da sua mutilação da “morte”, da “mulher”, do “oriente”, do 

“corpo”: é a era do simulacro do real sob o qual este é sepultado. Dado que o poder se 

instala na barreira entre a vida e a morte, administrando-a, toda a possibilidade de 

troca simbólica com esta – que nas sociedades primitivas constituía a sua forma de 

redenção –, é barrada pela lei. Banida da sociedade e sem possibilidade de ter um 

estatuto enquanto tal, tida como um mero acidente da ordem imediatamente silenciado 

e retocado, a morte tornou-se no nada que, paradoxalmente, é, também, gerado pelo 

sistema, pois a reprodução infinita do capital e do tempo nada mais é do que a morte. 

Ao querer fugir da troca, i. e., da morte simbólica, através da acumulação, o real sem 

referentes esvazia-se, transforma-se na sua morte objectiva, i. e., na sua eterna 

reprodução serial, limpa e imaculada, sem diferenças. O monstruoso é o que escapa à 

comutação com o signo e que tudo englutina em seu redor, essa vertigem abismal na 

qual a razão soçobra. 

      Neste sentido, apesar de a obra de Pedro Tudela, no seu início, utilizar materiais e 

temáticas ligadas ao abjecto, como cabelos, sangue, ou a fragmentação do corpo, 

estes têm de ser contextualizados nesta temática mais vasta que percorre o seu 

trabalho e que está ligada à morte, enquanto iminência de destruição total – 

relativamente à tecnologia – e enquanto extinção das funções vitais – relativamente ao 

corpo. Contudo, essa ligação à morte não tem sempre, necessariamente, um cunho 

negativo, estando subjacentemente ligada a uma estética visceral do fragmento da 

qual retira a sua poesia insólita. 
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      Se, na década de 80, quando utilizava sobretudo como material a pintura, essa 

estética era realizada ainda de uma forma implícita – como nota Alexandre Melo, 

“através da introdução de factores perturbadores – inclusão de objectos insólitos, 

enfatização de elementos ostensivos ou provocatórios, erupções do kitsch e do feio”1 –

, na década de 90, através da eleição do espaço e do som como materiais 

privilegiados recorrendo à instalação, a ligação a essa estética do efémero e do 

fragmento visceral assume uma forma mais explícita. 

      O fio que atravessa a sua obra, e que está subjacente a esta estética, é a ideia do 

acidente que explica, também, a coexistência das duas temáticas ao longo da sua 

obra, a do corpo e a da tecnologia. Se o acidente é aquilo que, por um lado, cria a 

necessidade da tecnologia, ele é também, enquanto iminência, a invariabilidade que 

permite aos organismos encontrarem a flexibilidade para se adaptarem aos mais 

diversos meios. O acidente, finalmente, é a sombra que paira sobre o corpo e a 

tecnologia e, ao mesmo tempo, o que origina a sua existência. 

     Paralelamente aos “progressos” da humanidade e da cultura vai-se desenhando 

uma sombra daquilo que é sucessivamente rejeitado, os “outros”. À medida que o 

conceito do homem se alastra, tornando-se abstracto e universal, vai crescendo o 

corpo do “inumano” que o acompanha como uma sombra a tal ponto que podemos 

considerar o progresso da civilização como uma acumulação de descriminações. 

Primeiro, contra a natureza inanimada, depois contra os animais, as raças chamadas 

“inferiores” e, finalmente, contra alguns sectores da sociedade, como, os loucos, as 

crianças, os idosos, os pobres, os transexuais, etc.2 Mas, fundador deste processo 

“civilizacional” foi antes de tudo a segregação da presença da morte, pedra basilar da 

própria “racionalidade” da cultura. 

      Enquanto os povos, assim chamados “selvagens”, mantinham uma relação 

simbólica de troca com os mortos, criando todo um sistema circular de partilhas – 

como a dádiva de bens e de mulheres –, “socializando”, deste modo, a morte, na 

sociedade moderna, ela foi excluída da troca simbólica, banida das cidades para os 

arredores, das mentes para o inconsciente. Mas, esta exclusão foi realizada a favor de 

uma concepção da vida como uma acumulação de valor. Para as outras culturas, a 

morte era sempre ambígua, i. e., passível de ser reconvertida através da troca 

simbólica. Esta realizava-se através do ritual da festa, da iniciação que fundava a 

aliança entre os vivos e os mortos: os jovens eram dados aos antepassados mortos e 

entregues aos adultos vivos, morrendo “simbolicamente” para renascer. Desde a 

separação – imaginária – entre a morte e a vida, a morte tornou-se num dado 

                                                
1A. Melo, O Jogo dos Pretextos, Porto, Galeria Nasoni, Porto, 1987, [s.p]. 
2 J. Baudrillard, A troca simbólica e a morte, vol. II, p. 10. 
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biológico real, numa necessidade absoluta que o real apenas pode redimir pela 

melancolia e pela angústia.  

      Daí só fazer sentido falar-se de pulsão de morte depois desta divisão: a morte 

passa apenas a poder ser convertida, através do dinheiro, num fantasma, tornando-se 

num objecto pervertido de desejo3. Paradoxalmente, sendo a morte real, pela sua 

exclusão do campo de trocas simbólicas, a economia política, ao tentar abolir a morte 

através da acumulação, acaba por criá-la, pois a acumulação total do tempo, sem 

troca, é a própria morte. Ao mesmo tempo, este processo leva o homem moderno a 

procurar conjurar a morte através da acumulação e produção material, santificando-se 

através do trabalho, do investimento e do lucro. Este movimento em espiral só se torna 

possível através da separação absoluta entre a vida e a morte. Daí que, como nota 

Baudrillard, “toda a nossa cultura não passa de um imenso esforço para dissociar a 

vida da morte, esconjurar a ambivalência da morte em proveito único da reprodução 

da vida como valor, e do tempo como equivalente geral. Abolir a morte é o nosso 

fantasma que se ramifica em todas as direcções: o da sobrevivência e da eternidade 

para as religiões, o da verdade para a ciência, o da produtividade e da acumulação 

para a economia”4. 

      Neste contexto, Pedro Tudela lança a desordem do lado interior do corpo e da 

tecnologia - o lado “negativo” que é criado pelo seu desenvolvimento e que constitui a 

sua própria condição de existência –, esse lado visceral e aleatório que é 

constantemente recalcado por uma sociedade que pretende viver na ilusão de uma 

vida eterna, sem perda. 

      A ideia de acidente, prenúncio da destruição fatal, estava já implícita, ainda que de 

forma subjacente, na Fortaleza de Sagres, em 1989, na qual era tematizado o 

contraste entre a racionalidade da navegação – simbolizada pela referência ao uso 

inédito do astrolábio –, e os crimes cometidos pela mesma colonização que a 

navegação permitiu. Mas foi sobretudo a partir das duas exposições simultâneas 

One…fit´s all (Galeria Nasoni) e D´heart side (Galeria Atlântica), (fig. 97), ambas 

realizadas em 1994, no Porto, que se tornou mais explícita. Em One…Fit´s All foram 

exibidos 13 trabalhos (13, também, o número do azar que, em francês, é sinónimo de 

                                                
3 Como notou J. Baudrillard, “a partir de então, a obsessão da morte, a vontade de abolir a 
morte através da acumulação, torna-se o motor fundamental da racionalidade da economia 
política. Acumulação do valor, e em particular do tempo como valor, no fantasma de uma 
relação da morte no termo de um infinito linear de valor. Mesmo os que já não acreditam numa 
eternidade pessoal, acreditam no infinito do tempo como num capital da espécie com lucros 
super-compostos. É o infinito do capital que passa para o infinito do tempo, a eternidade de um 
sistema produtivo que já não conhece a reversibilidade da troca/dádiva, mas apenas a 
irreversibilidade do crescimento quantitativo”, J. Baudrillard, A troca simbólica e a morte, J. 
Baudrillard, A troca simbólica e a morte, vol. II, p. 43. 
4J. Baudrillard, A troca simbólica e a morte, vol. II, p. 44. 
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acaso) representando o coração no material negro-cinza da grafite, salientando, na 

sua maioria, o aspecto mineral que adquire o orgânico quando petrificado. Nesta 

mineralidade, o animal e o vegetal, fundem-se na sua forma cristalizada, como nota 

Rosa Alice Branco, “é de notar que o elemento vegetal perde algumas características 

de curvatura enrolada e delineamento interno, patentes na maior parte das outras 

telas, para apresentar uma consistência mole, quase viscosa, de uma inércia inusitada 

[…]. Na maioria das telas, o vegetal atinge uma dimensão inteiramente orgânica, tanto 

a nível do seu tratamento plástico, como ao nível do modo como as formas divergem a 

partir do coração, através dos seus vasos que são, simultaneamente, canais e caules, 

veículos e caminhos”5. 

      O coração torna-se num registo de emoções. Como notou Pedro Tudela, “nunca 

fixo datas. Só emoções, disso não me esqueço” 6. Não é assim o tempo linear dos 

acontecimentos reais que é integrado na tela, mas o tempo do sentir, o tempo 

subjectivo, gravado no corpo através do bater de um coração. Esta vivência é tornada 

visível através do desgaste das cores sobressaturadas, que indica a passagem dos 

fluidos, e pela zona esbranquiçada da contracção e da dilatação da massa muscular. 

      O outro lado desta palpitação orgânica de um sentir, o seu lado mais negro, é 

representado, em D´Heart side de uma forma mais crua: disposto à maneira de uma 

instalação encontram-se afixados os 13 trabalhos apresentados, agora emoldurados, 

por baixo dos quais são visíveis ensanguentadas toalhas penduradas em toalheiros 

metálicos enquanto que, ao lado, uma televisão mostra o registo do som de um 

coração. É-se mergulhado sinestesicamente, num ambiente hospitalar, não apenas 

visualmente, auditivamente - através da evocação da imagem do silêncio em 

contraponto com uma sonoridade ambiente –, e tactilmente – através das toalhas 

ensanguentadas, mas, também, olfactivamente, pela presença de pingos de soro que 

vão destilando no ar um cheiro a éter, à medida que são derramados numa bacia de 

sangue. A completar o cenário cirúrgico encontram-se duas fotografias de corações 

disparadas no talho. Deste modo, é lançado ao simulacro da morte, sob o qual a 

sociedade procura esconder a verdadeira morte, um simulacro ainda mais radical. 

      Vivemos actualmente numa sociedade que já não é regida pelo princípio de 

realidade, mas de hiper-realidade do código e da simulação. No período “clássico” do 

capital, a sociedade era regida pela lei comercial do valor. Nesta existia uma dialéctica 

entre o signo e o real semelhante à existente entre o significante e o significado, i. e., 

                                                
5 R. A. Branco, Os caminhos do coração, One…Fits All, Porto, Galeria Nasoni, 1994.  
6 Cit. in: Eduardo Paz Barroso, Constelações afectivas, Porto, Galeria Canvas & Companhia, 
1998.  
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existia uma coerência entre os dois aspectos do valor, o valor referencial, 

correspondente ao que o signo designa, e um valor estrutural, a relação interna 

relativa ao sistema geral. Apesar de o primeiro não estar presente implicitamente na 

operação concreta, mercantil ou linguística, ele estava presente enquanto horizonte 

das operações estruturais, mantendo assim intacto, como por uma espécie de magia, 

os laços entre o homem e o universo do qual ele faz parte.  

      A revolução do próprio valor, através da autonomização da sua dimensão 

estrutural, levou à radicalização deste e ao fim deste período7. Baudrillard designa este 

período, o período dos simulacros de terceira ordem, sendo a primeira ordem baseada 

no valor natural, a segunda, no valor comercial, e a terceira no valor estrutural. Cada 

ordem é separada, segundo o autor, por uma revolução do valor que absorve em si os 

dispositivos da ordem anterior como alibis da ordem dominante vigente8.  

      Deste modo, por exemplo, a ideia de “Natureza” foi integrada como dispositivo 

fantoche pelo sistema de economia política baseado na lei comercial do valor - 

perdendo o valor de uso a sua eficácia, mas mantendo o seu valor referencial. Deste 

modo, também, o capital, que fazia parte da economia política, passou, na terceira 

ordem, para a ordem dos simulacros, fazendo da economia política um modelo de 

simulação. Todas estas revoluções são assim sinais de uma manipulação 

generalizada, revestidos pela nostalgia da ressurreição do real, quer seja sob a forma 

“do inconsciente”, do “desejo”, etc., sendo que todas as revoluções vão retirar à ordem 

anterior as suas armas, votadas à absorção pelo sistema geral. Por isso, apenas as 

revoluções provenientes de uma ordem superior podem ser subversivas. Dado que 

todo o sistema que, pela sua própria lógica, é votado à perfeição, tende fatalmente 

para a destruição total, “todo o sistema que se aproxima de uma operacionalidade 

perfeita está perto do seu colapso [….] A identidade é insustentável; é a morte, pois 

não logra inscrever a sua própria morte. É o caso dos sistemas fechados ou meta-

estabilizados, funcionais ou cibernéticos, que a derisão e a subversão instantânea 

espreitam, num abrir e fechar de olhos […] Daí a sua fragilidade que cresce de acordo 

com a sua coerência ideal. Estes sistemas, mesmo quando se fundam na 

indeterminação radical (a perda de sentido) voltam a ser as presas do sentido. Caem 

sob o peso da sua monstruosidade, como os monstros de carbonífero, decompondo-

                                                
7 Acabando-se “os referenciais de produção, de significação, de afinidade, de substância, de 
história […] o desaparecimento de toda a finalidade dos conteúdos de produção permite a esta 
funcionar como código e ao signo monetário, por exemplo, evadir-se para uma especulação 
indefinida, fora de toda a referência a um real de produção ou até a um padrão-ouro”, in, J.  
Baudrillard, A troca simbólica e a morte, vol. I, p. 20.  
8 J. Baudrillard, A troca simbólica e a morte, vol. I, p. 11. 
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se de seguida.”9 Contra a emancipação do signo, apenas se pode lutar com a 

reversão da morte, entendida como uma obrigação de reversibilidade, i. e., troca 

simbólica. Contra os simulacros geridos por modelos, o simulacro do fim total. 

      Em Rastos, 1997 (Fundação Cupertino de Miranda, Vila Nova de Famalicão) (fig. 

98), desenham-se os indícios do acidente integrado no código nas silhuetas de corpos 

recortados na relva artificial, na presença de uma máscara curto-circuitada pela 

tecnologia ou no som de passos que se ouvem ao lado de elementos sinalizando 

regras de circulação. A criação, pelo sistema que tende para a perfeição redundante 

da própria falha que o mina, é corporizada na repetição exaustiva de um olho do 

próprio artista que, pela sua reprodução mecânica, se despersonaliza, ou, mais 

explicitamente, por um megafone azul que vai engolindo as fitas das bobines de 

gravação áudio, fixadas na parede oposta, dando corpo à incomunicabilidade criada, 

paradoxalmente, pelo próprio desenvolvimento das tecnologias de comunicação. 

       Esta peça, que constitui a peça central da exposição, é também um marco no 

trabalho de Pedro Tudela, representando o ponto de partida para a sua forma plástica 

de trabalhar com o som, integrando-o, simbolicamente, nas peças. Se, desde o início 

do seu trabalho este artista utiliza o som, com a exposição Mute…Life este era ainda 

um complemento para os objectos expostos, reflectindo a separação existente, 

também, na sua actividade, dividida entre autor e colaborador musical – na altura, 

juntamente com Pedro Almeida e Alex Fernandes-, a partir de agora, o som passa a 

ser trabalhado como matéria plástica. Indistrinçável dos outros elementos expostos, os 

próprios objectos passam, por vezes, a ser tratados pela mesma técnica de 

composição musical, sendo fragmentados em samples e remontados segundo uma 

lógica que já não obedece à lógica analógica da organização contínua da informação. 

        Apesar de há muito este processo ter sido adoptado pelos artistas, por exemplo, 

na colagem e na assemblage, na obra de Pedro Tudela tem a originalidade de 

explorar as potencialidades objectuais da matéria sonora sendo que esta estética do 

fragmento decorre da ideia do acidente, i. e., do potencial destrutivo engendrado por 

todo o sistema que tende para a perfeição mimética. O corpo é simbolicamente o 

palco por excelência deste processo paradoxal do qual não é isenta uma poesia 

trágica como é exemplo o ex-voto constituído por um pé e duas mãos em oração (fig. 

99). Este exprime a essência paradoxal do acidente que tem, por um lado, o carácter 

fatal de uma necessidade, criada pelo próprio desenvolvimento do progresso e, por 

outro, o carácter indeterminado do aleatório, ligado à liberdade. 

                                                
9 J. Baudrillard, A troca simbólica e a morte, vol. I, pp. 13-14. 
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      A lei do valor estrutural assemelha-se, em certo aspecto, à combinação 

reprodutora do digital, reduzindo tudo à sua informação mais simples sob o regime de 

um equivalente geral, no sistema binário de computação, os zeros e os uns, num 

sistema de abstracção geral, o signo fálico, tornando-se intercambiável, i. e., 

negociável em termos de acumulação virtualmente infinita.  

      A progressão lógica do sistema, homóloga à da economia política, integra o corpo 

na estrutura troca/signo, ao mesmo nível que os outros objectos, enquanto signo 

fálico, símbolo do crescimento produtivista. O motor desta “economia política do 

desejo”10 é criado pela simultânea redução da sexualidade a puro significado e da 

castração a puro signo. Através do encastramento de certas partes do corpo, 

semelhante aos rituais sadomasoquistas, seccionando-as e isolando-as do resto do 

corpo, procede-se à encenação de uma castração que é, assim, exorcizada. Deste 

modo, o homem pode consumir o seu desejo do outro, aqui, a mulher – cujo corpo é 

erotizado na forma lisa de um falo -, sem ter o sentimento de perda. O próprio estatuto 

da “mulher” é fruto desta estrutura perversa: quanto mais “feminina” a mulher é, mais 

se compraz consigo mesma, quanto mais deseja, ela mesma, a sua imagem, mais se 

torna na essência do erotismo. Enquanto que o desejo do homem se cristaliza à volta 

da mulher, símbolo fálico por excelência, o desejo da mulher centraliza-se em si 

mesma, tornando-se na sua própria boneca, constantemente vestida e despida para 

não quebrar o feitiço11. O erotismo é, então, criado pela fantasmatização fálica de tudo 

o que se erege, pela demarcação isoladora, – o corte, o colar, a inscrição ou o vestido 

justo que alisa o corpo feminino –, em significante, assim como a obsessão moderna 

pela morte, i. e., pela troca simbólica, é criada pela sua fantasmatização no real. 

Precisamente, porque a sexualidade, como a morte, já não fazem parte de um sistema 

de troca é que se podem tornar numa obsessão barrada pela lei do valor. Aqui, e, uma 

vez mais, é o sentimento de perda que o homem procura esconjurar.  

      Esta eleição de partes do corpo feminino como signos fálicos, desprovidos de 

protuberâncias, orifícios ou marcas que o individualizam, representada pela repetição 

mecânica de umas pernas de manequim feminino, em Still (Galeria Canvas, 1998, 

Porto), é contraposta à presença de objectos cortantes. Estas formas que emergem da 

tela manchada de sangue – instrumentos cortantes, lâminas, luvas afiadas ou cabelos 

cortados –, levam ao extremo esse sentimento de perda, a morte, que a acumulação 

infinita procura obsessivamente obnulibar. A tela torna-se metáfora do corpo ausente, 

e os restos de cabelo, indícios da fragmentação de um contínuo orgânico que apenas 

é evocável nos rastos de um corte. 

                                                
10 J.  Baudrillard, A troca simbólica e a morte, vol. I, p. 172. 
11 J.  Baudrillard, op. cit., p. 185. 
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       A separação entre a vida e a morte, através da sua progressiva dessocialização, 

foi, historicamente, o acto iniciático de todas as futuras alienações e separações, 

incluindo a separação alma/corpo, masculino/feminino, bem/mal, belo/feio: da mesma 

forma se instituirá, mais tarde, o poder entre o sujeito e o seu corpo separado, entre o 

homem e o seu trabalho separado: no corte surgiu a instância de mediação e de 

representação”12. É esta cisão que torna a vida “real”, entendida como uma 

acumulação positiva de valor, como é a divisão entre o homem e a natureza que torna 

a natureza em paisagem “objectiva”. No limite, o cúmulo do real é o cadáver, 

quintessência da morte objectiva, real. Na partição sexual que funda a repressão, a 

mulher constitui o imaginário do homem, objectivando-o, assim como na partição 

homem/natureza, esta última objectiva o homem que a constitui como imaginário. A 

fronteira entre estes domínios é guardada pelos guardiões da lei, sendo aí que se 

instala o poder historicamente fundado pelo poder sacerdotal que detinha o monopólio 

da morte e das relações com os mortos.  

      Neste contexto, apenas a morte simbólica, entendida como troca simbólica, que 

suporta a perda, é capaz de restituir o contínuo orgânico entre a vida e a morte e fazer 

cessar a sua progressiva fragmentação. É esta cisão, esta fenda primordial entre a 

vida e a morte, que Pedro Tudela evoca reintegrando a “sombra” desse real no seu 

corpo e inscrevendo-o na tela. Para não esquecer o luto da sua ausência ferida. 

      Sem a troca simbólica que permitia aos primitivos integrar as catástrofes naturais, 

o acidente, assim como a morte, torna-se, também, em algo insoluvél, indomável pela 

razão e absurdo que imputamos a uma vontade maléfica da matéria. Daí o acidente 

exercer, como a morte, um fascínio, perseguindo-nos como o fantasma da vingança 

da razão sobre si mesma. Tudo o que não é solúvel pela razão é assim denominado 

sob o termo comum de acidente constituindo, por mais ínfimo que seja, um atentado à 

ordem. Deste modo, nas margens do progresso vai sendo criada uma zona 

intermediária do acaso que só pode ser considerada, num sistema racional, como o 

inumano. Contudo, esse inumano, faz parte do próprio sistema que integra em si a 

falha, compreendida, por exemplo, no princípio de indeterminação da física. É o 

monstruoso que vem à superfície sob a forma de um excesso ou de uma falha de 

fragmento, num devir que vai tragando a forma para o seu interior. 

        Em Target (1999, Círculo de Artes Plásticas de Coimbra), fig. 100, as duas faces 

do acidente, simultaneamente prenúncio de uma destruição e germe criador da 

tecnologia, são consubstanciadas pela apresentação de um conjunto de peças 

expostas  ao longo das três salas do C. A. P. C que contrapõem a necessidade do 

                                                
12 J. Baudrillard, A troca simbólica e a morte, vol. I, vol. II, p. 17. 
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inelutável ao acaso do aleatório: na primeira encontra-se uma série de alvos “sonoros” 

face a um conjunto de auto-retratos obtidos através da scannarização do rosto do 

autor; na segunda, uma série de fotografias de uma via rápida formam, envoltas em 

plástico, um cordão umbilical que desemboca num capacete caído no chão enquanto 

que, ao fundo, um quadro guarnecido de uma sumptuosa moldura emite uns sons que 

vagueiam entre o reconfortante e o perturbador; por fim, na última sala, um alvo semi-

hipnótico, que, geralmente, é utilizado na contagem decrescente que vai dar início à 

exibição de um filme, é contraposto a um outro auto-retrato do autor obtido por um 

processo de sobreiluminação. 

      Encontramos três situações distintas: na primeira, a face colada ao vidro do 

scanner representa o máximo de proximidade possível entre o alvo e o disparador, a 

margem nula do erro, e, simbolizando também, paradoxalmente, a fatalidade da morte 

que cava na máscara lívida do rosto a cavidade ocular enquanto o alvo, acompanhado 

ora pelo som do disparo de uma arma, ora pelo som da contagem decrescente, 

representa a distância máxima entre o alvo e o disparador permitida pela exactidão 

cirúrgica da técnica. Constituem, assim, simbolicamente, os dois pólos de 

proximidade/distância criados pela técnica, aumentando a possibilidade do erro 

proporcionalmente ao aumento da separação entre o alvo e o disparador, i. e., entre o 

objecto e o sujeito. Na segunda, é sobretudo a função vital da iminência do acidente, 

evocada pelo cordão umbilical e a sua ambiguidade – corporizada pela hibridez dos 

elementos que compõem o som ambiente, que é salientada. Na última, por fim, fecha-

se o ciclo e é a sobrexposição mediática que leva ao desaparecimento de ambos, 

sujeito e objecto, sob o seu médium.  

      Ao exporem a sua própria exposição – o grau anterior ao grau de exposição fílmica 

e a própria superfície do scanner –, ambos, médium e conteúdo, coincidem. Num 

sistema gerido por modelos e não por finalidades, todo o conteúdo se esvai na ínfima 

abreviatura do ciclo de sentido. No fundo, o médium devora o conteúdo13. É sob a 

forma de teste que o digital se incorporou em todos os poros da vida social exercendo 

o seu controlo pela indução da resposta adequada, coincidindo com ela no mínimo de 

informação armazenada, o bit da actualização instantânea dos modelos14. Somos 

                                                
13 Como notou Baudrillard, “a montagem e a codificação exigem, de facto, que o receptor 
desmonte e descodifique segundo o mesmo processo […]; o processo contraditório do 
verdadeiro e do falso, do real e do imaginário foi abolido na lógica hiper-real da montagem […]. 
Com efeito, é o medium, o próprio modo de montagem, de distribuição, de interpelação, de 
solicitação, de intimação pelo medium que regula o processo de significação.”, in, J.  
Baudrillard, A troca simbólica e a morte, vol. I, pp. 109-111. 
14 Ainda, a este respeito, o mesmo autor, “todo o sistema de comunicação passou de uma 
estrutura sintáxica complexa de linguagem a um sistema binário e sinalético de 
pergunta/resposta – de teste perpétuo.”14 “Em todo o lado o mesmo “cenário”, cenário de 
“ensaios e erros” […] em toda a parte o teste como forma social fundamental de controlo, pela 
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permanentemente sondados pelos objectos, como pelas câmaras de vigilância, somos 

montados, seccionados e remontados segundo a lei do código, irrigando o circuito 

linfático dos média. Somos nós que estamos mortos. Deste modo, é o próprio sistema 

que se abastece da morte que gera morte curto-circuitada através da neutralização 

instantânea de todos os seus significados, em todas as suas artérias. 

      A mesma tendência para a letargia existe em todos os sistemas que tendem para 

a sua reprodução infinita, passando-se, também, no subsistema da arte. A separação 

da arte nas suas diferentes técnicas e a sua crescente especialização é equivalente à 

fragmentação do corpo tornando cada vez mais longínqua a possibilidade de uma 

experiência sensorial total. A primazia dada até agora à vista legitimava a simulação 

de distância entre o sujeito e o objecto, base do olhar, tornando ambos cúmplices 

dessa fenda arbitrária. O som é, de todas as matérias susceptíveis de impressionar os 

sentidos do homem, aquela que mais dilui a distância entre o sujeito e o objecto, 

também, aquela que é mais capaz de fazer ouvir o som do silêncio do corpo ausente. 

Através do hibridismo da sua prática artística, Pedro Tudela procura revigorar este 

corpo que, também ele, é ameaçado pelo acidente que o persegue, tendo-se tornado 

no seu imaginário pelas vanguardas. 

      O Sangue entre o sonho e o medo, (2001, Teatro do Campo Alegre) (fig. 101), 

apesar de ter sido realizado com base no convite feito a quatro artistas (Gerardo 

Burmester, Rui Sanches, Albuquerque Mendes e Pedro Tudela) para a reflexão sobre 

um tema pré-determinado – o sangue –, vai de encontro à temática que Pedro Tudela 

tinha vindo a abordar. O sangue, dador de vida e, simultaneamente, foco de 

contaminações, exprime aqui de um modo particularmente incisivo o sofrimento ligado 

à perda. As camas dos hospitais, a luz fluorescente assim como os sons previamente 

gravados transportam-nos para o ambiente asfixiante das urgências hospitalares. 

Sendo neste meio recebido sob o horizonte do seu termo, o corpo é já tratado sob a 

sua forma objectual de corpo morto. É neste local asséptico que se tenta neutralizar a 

morte impedindo o doente de trocar a sua doença e de se tornar verdadeiramente 

associal. 

      A ordem social dominante, baseada no corpo como função, exclui qualquer 

possibilidade de a doença ser entendida como uma riqueza de sentido. Entre algumas 

sociedades primitivas, a doença tem um valor de eleição, transmitindo-se de pai para 

                                                                                                                                          
divisibilidade”14: toda a oferta antecipa a procura criando-a; todo o leque de escolhas é uma 
mera simulação que já inclui em si, integrado, o consumidor alvo; todas as perguntas já contêm 
em si as respostas sem deixar mistério algum de fora do seu sistema circular os dois pólos é 
apenas, como o efeito de real no interior do próprio signo, uma alucinação táctica”, in, J. 
Baudrillard, op. cit., p. 108. 
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filho, constituindo-se como um factor de organização social15. Sendo, nestas 

sociedades, o orgânico simbólico, a doença é sempre um acontecimento social, 

tratado, simbolicamente, em público, através de rituais, nunca é vivida no 

enclausuramento de uma cela hospitalar. Enquanto o mal é entendido pelas 

sociedades modernas como algo de objectivo, que vem da matéria orgânica, nessas 

sociedades é entendido como uma falha na troca simbólica, sendo o seu tratamento 

sempre acompanhado por uma redisposição nas relações sociais. 

      Deste modo, Pedro Tudela tenta fazer ressuscitar o que é recalcado pela 

sociedade, que nos persegue precisamente por se ter tornado em algo ininteligível e 

monstruoso. A representação desse lado sombrio do monstruoso que acompanha o 

progresso vai-se tornando cada vez mais depurada na obra de Pedro Tudela. Deste 

modo, no mesmo ano de 2001, no âmbito da exposição A experiência do lugar - 

comissariada por Miguel V. H. Perez e por Paulo Cunha e Silva -, na qual dez artistas 

foram convidados a intervir em vários espaços científicos da cidade do Porto, a 

presença de Pedro Tudela na Faculdade de Farmácia faz-se notar pela subtileza com 

que, na sua instalação Pharmacia (fig. 102), integra o elemento aleatório do orgânico 

no elemento programático do digital, recriando um modelo que opera sem a referência 

a uma origem ou finalidade e na qual, por fim, todo o elemento do humano 

desaparece. 

      Num laboratório, dispostos lado a lado e equipados por rótulos cuidadosamente 

desenhados, alinham-se frascos antigos cujos possíveis sons – fluidos a correr, 

explosões que foram gravadas anteriormente por Pedro Tudela em vários laboratórios 

–, são emitidos através de colunas integradas nos vidros dos armários que os 

encerram. Um pouco ao longe, sobre resmas de folhas colocadas numa mesa, uma 

substância pastosa e encarniçada vai configurando a obra, através do processo de 

construção/decomposição do papel, na sua configuração molecular aleatória alterando 

o papel segundo uma dinâmica processual alheia ao controlo do artista. A ausência de 

uma testemunha humana, inserida no espaço através de uma câmara de vigilância, é 

circunvalada a negro no ecrã, repetindo o anel ocular formado pelas colunas 

embutidas nos vidros dos armários e pelas formas celulares depositadas no papel e 

inscrevendo nas coisas o olhar vigilante do sistema que eternamente perscruta o seu 

próprio olhar exercendo o seu controlo sob o desaparecimento do olho humano. 

                                                
15 J. Baudrillard, A troca simbólica e a morte, vol. II, “Entre os Dangaleat […] a doença tem 
valor iniciático. É ncessário ter estado doente para entrar no grupo. Só se torna médico quem 
esteve doente, e pela mesma razão. A doença vem dos margai. Cada um tem a sua ou as suas 
margai, que se herdam de pai para filho. Toda a posição social é adquirida graças à doença, 
que é um sinal de eleição. A doença é uma marca, um sentido – o normal acontece por si, é 
insignificante”, p. 102, nota 17. 
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      Deste modo, a natureza continua a exercer a sua função de legitimação do poder, 

já não, agora, sob a forma do fantasma de uma natureza “biológica” mas sob a forma 

de uma natureza “molecular”. Como notou Baudrillard, “o fascínio do biológico, do 

bioquímico esteve sempre presente desde o começo da ciência […] Prática e 

historicamente, isto significa a substituição do controlo social pelo fim (e pela 

providência mais ou menos dialéctica que vela pelo cumprimento de tal fim) […] Em 

vez de um processo finalizado segundo o seu desenvolvimento ideal, lida-se com uma 

geração através do seu modelo […] Só mudam, e, há que dizê-lo, se aperfeiçoam 

fantasticamente os esquemas de controlo. De uma sociedade capitalista produtivista a 

uma ordem neocapitalista cibernética, que visa, desta vez, o controlo absoluto: tal é a 

mutação a que a teorização biológica do código fornece as suas armas. Esta mutação 

nada tem de “indeterminado” é o resultado de toda uma história onde, 

sucessivamente, Deus, o Homem, o Progresso, a própria História morrem em proveito 

do código, onde a transcendência morre em proveito da imanência”16.          

      A verdadeira monstruosidade está aqui, na transformação do capital numa espécie 

de “código genético social” que prescinde do homem, substituindo toda a 

determinação, construção de discurso ou de obra por uma operação indeterminada e 

aleatória. Não está na decomposição dos corpos, na doença ou na velhice, nos 

desastres naturais ou nas guerras que fazem sangrar, mas no perfeito funcionamento 

de um sistema que inventou para si a imortalidade através de um circuito de 

manutenção da sua morte-viva, congelada e armazenada sob a forma de informação 

digital.       

      Em Sobre (fig. 103), Serralves, 2004, a depuração dos meios de representação de 

Pedro Tudela atinge o seu auge: as superfícies das paredes e dos objectos é deixada 

imaculada, dominando o elemento imaterial do som como factor estruturante. A 

exposição constitui-se na forma de uma instalação: no átrio – que constitui 

simultaneamente o princípio e o fim do percurso da exposição -, uma teia de fios de 

aço, na qual alguns altifalantes se encontram suspensos, reproduz a forma da 

clarabóia do edifício. Os sons emitidos antecipam os sons que o visitante irá ouvir 

constituindo o princípio e o fim de uma narrativa para sempre perdida pois o humano 

desapareceu sob a progressão de objectos escultóricos que se erguem, como 

sarcófagos, num espaço cuja polidez das superfícies vítreas evoca o silêncio tumular 

das pirâmides do Egipto onde os corpos, mumificados, aguardam, em vão, a chegada 

de outros seres que os despertem dessa imortalidade cristalizada. 

                                                
16J.  Baudrillard, A troca simbólica e a morte, vol. I, p. 103. 
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      Na penúltima sala é exibido um vídeo que preenche toda a parede com a 

sequência, em câmara lenta, de imagens de explosões e vidros quebrados em 

desajuste com os sons que as acompanham. O acontecimento a que se refere o vídeo 

é nos dado a ver apenas através da exibição fílmica: a sala, onde supostamente teve 

lugar o acontecimento referido, encontra-se barrada por um vidro perfurado através do 

qual se podem ver os resíduos da explosão. Simbolicamente, o fim da exposição, que 

o resgataria do percurso, encontra-se no ponto cego do olhar. A insistência do trabalho 

de Pedro Tudela com o som parece indicá-la como a última forma de restituir ao tempo 

a sua densidade refractando-o, função que é, também, realizada pelo modo lento da 

câmara.  

      A suspensão do fim pode ser também interpretada como um convite à 

introspecção voltando ao início. O som que aí se ouvia era constituído pela remistura 

de várias captações – entre as quais, algumas registadas no museu -, por um som 

estático residual e por um terceiro som constituído pelo reflexo alterado dos sons 

anteriores, acrescentado de um outro som que apenas se ouve enquanto eco. Desta 

forma, os sons recriam a ideia de infinito, como a imagem de dois espelhos em face 

um do outro. Paralelamente à sua reprodução infinita, vai-se acumulando o seu 

dejecto, o que não é devolvido pela troca, na forma de um som residual. É este que se 

vai tornando infernal, envolvendo os interstícios das coisas como chumbo, 

submergindo-as de um nada espesso, opaco. 

      Contra esta morte produzida pela acumulação desenfreada e sempre suspensa no 

termo de um virtual infinito, apenas se pode lutar com a morte simbólica realizada no 

próprio instante com a vida e que se apresenta no momento dado, pois ambas se 

encontram já aí, a cada instante que se esgota. O som que guia o visitante em Sobre, 

levando-o ora a aproximar-se mais, quando o som se torna apenas num murmúrio 

imperceptível, ou a deslocar-se para o centro para ouvir a sua estereofónica, 

contaminando-se pelo ar, realiza ainda essa troca poética entre si que pode, por fim, 

realizar o ritual em redor desse residual acumulado, devolvendo-o ao nada.   

 

 

 


